DE TUINEN VAN ANNEVOIE



Autoparking



Visa/MasterCard



Honden toegelaten



Busparking
30 plaatsen


Maestro

In de streek van de Boven-Maas, waar rivieren en wouden in harmonie samenleven, vormen de Tuinen van Annevoie een heuse parel in
een prachtig groene streek.
In deze schitterende tuinen versmelt de grandeur van de Franse stijl wonderwel met de Engelse romantiek en de Italiaanse verfijning.
En dit adembenemende park geeft zijn pracht slechts mondjesmaat prijs: naarmate de bezoeker er door wandelt, ontdekt hij steeds meer
bijzonderheden en wordt hij verrast door de uitzonderlijke veelheid aan contrasten.
Tulpen in de lente, zomerbloemen, moestuin.
Faciliteiten: speelplein, souvenirwinkel en restaurant.
Hoogtepunt: pedagogische dag in gezelschap van een personage uit de 18e eeuw (enkel tijdens het schooljaar en na reservering).
Niet te missen in 2020:
 12 & 13 april: Pasen en Chocolade

 1-2-3 mei: de gekostumeerde van Venetië
 van 30 mei tot 30 september: tentoonstelling van monumentale sculpturen "Curves of Life" van Anne Curry
 van 8 tot 30 augustus: live show in 3D "L'Homme à la Source"
 27-28-29 november: Kerstmarkt.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Elke dag van 28/03 t/m 11/11: van 9.30 tot 17.30 u (laatste toegang om 17 u)
Prijs
volwassenen €9,50 - kinderen / studenten €5,50 - gehandicapten €5,50
Rondleiding
Op aanvraag
Duur van het bezoek
1.30 u

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 9:30 - 17:30
Dinsdag 9:30 - 17:30
Woensdag 9:30 - 17:30
Donderdag 9:30 - 17:30
Vrijdag 9:30 - 17:30
Zaterdag 9:30 - 17:30
Zondag 9:30 - 17:30
Prijs
(min. 20 pers.) volwassenen €8,50 - kinderen €4,50

Rondleiding
NL, FR, EN, DE en IT - €60 per gids (max. 30 pers.).



75 Maximaal aantal personen 2 €



75 Maximaal aantal personen 18 € Ter plaatse



75 Maximaal aantal personen 6 €
Verantwoordelijke
Monica Goosen
Telefoon
082/67.97.97
Email
info@annevoie.be
Association NL

Beschrijving
de geschiedenis van de Tuinen van Annevoie en de uitleg van het watersysteem, de flora en de fauna.
Duur
2 minuten
Capaciteit
120 om 120 personen
Prijs
7,5 €
Gratis deelnames
1 begeleider en chauffeur
Beschikbare talen
FR;NL;EN;DE
Prijs van de rondleiding
55 €
Aantal personen per gids
30 personen







T. 082/67.97.97
Rue des Jardins d'Annevoie 37 - 5537 Annevoie
www.annevoie.be
info@annevoie.be
Facebook

Vanuit Brussel: E411, afrit 14 (Namur centre) richting Namen, daarna N92 naar Dinant.
Vanuit Luxemburg: E411, afrit 20 (Achêne) richting Dinant, daarna N92 naar Namen.
De Tuinen van Annevoie zijn gelegen tussen Namen en Dinant.
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